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 ALBERTO YOUSSEF, já devidamente qualificado nos autos supra 

epigrafados, por intermédio de seus procuradores infra-signatários, vem, 

respeitosamente, por esta e na melhor forma de direito, perante Vossa Excelência, 

apresentar suas   

 

 

   ALEGAÇÕES FINAIS 
 

 Sobre os fatos e fundamentos jurídicos contidos na inicial aviada 

pelo Ministério Público Federal, pelos argumentos de fato e de direito doravante 

articulados: 

 



 

 
DOS CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS – ABSOLVIÇÃO  DE ALBERTO YOUSSEF. 

 

 

1. A exordial acusatória apresentada pelo Ministério Público Federal em 

desfavor de ALBERTO YOUSSEF imputa ao ora defendido a suposta prática 

de quatro infrações penais: (i) lavagem de dinheiro – art. 1º da Lei 

9.613/98; (ii) formação de quadrilha – art. 288 do Código Penal; (iii) 

apropriação indébita – art. 168 do Código Penal; e (iv) estelionato – art. 

171 do Codex Criminal. 

 

2. Por intermédio de uma redação tortuosa, o órgão acusatório em longas 

vinte e duas páginas tentou demonstrar a prática de tais ilícitos. Diz-se 

tortuosa porque em alguns momentos da narrativa não se consegue 

compreender qual seria a participação de ALBERTO YOUSSEF nas práticas 

criminosas ali descritas, máxime quando a peça vestibular acusatória 

deixa de colacionar ao processo circunstâncias da prática criminosa que 

são extremamente relevantes para que se possa entender os meandros 

e as filigranas da ação ilícita imputada ao acusado. 

 
3. Tais falhas/omissões descritivas tornam, no entender desta defesa, a 

denúncia inepta, vez que ela não respeitou o normativo processual 

penal previsto no art. 41 do Código de Processo Penal – segundo o qual: 

“a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas 

as suas circunstâncias”,  porém a preliminar de inépcia perdeu objeto, 

haja vista, o expresso reconhecimento do MPF em suas alegações finais 

da inexistência de provas que pudessem sustentar um édito 

condenatório com relação às imputações de estelionato e apropriação 

indébita. 

 



 

 
4. Bem de ver que a instrução processual realizada perante esse MM. 

Juízo Federal, demonstrou que a defesa estava correta, a acusação 

não logrou êxito em provar minimamente as temerárias imputações 

que fez contra Youssef, portanto a absolvição de Youssef por tais fatos 

é absolutamente justa, sendo desnecessário fazer maiores digressões 

sobre o tema haja vista existir a concordância entre acusação e defesa 

sobre a inexistência de provas. 

 
SOBRE  LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS  PARA CONDENAÇÃO –  QUADRO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE 

YOUSSEF NÃO TINHA QUALQUER VÍNCULO COM AS EMPRESAS DUNEL E CSA  - 

 
5. Em conformidade com o que foi dito na defesa preliminar no que tange 

à imputação do crime de lavagem de dinheiro, a denúncia possui dois 

defeitos: um de ordem objetiva; outro de natureza subjetiva. Com 

relação ao primeiro, é forçoso concluir que a incoativa não descreve a 

operação de lavagem, supostamente perpetrada pelo acusado, com 

todos os seus detalhes. No que diz respeito ao segundo, dúvida não há 

de que a peça vestibular acusatória não reproduz a exata contribuição 

de ALBERTO YOUSSEF na (hipotética) operação financeira de 

ocultação/dissimulação de capital ilícito. 

 

6. Tais omissões descritivas, não foram supridas pela prova realizada 

durante a instrução processual. Órgão Acusatório partiu  de algumas 

premissas fáticas e pessoais em verdadeiro direito penal do autor com 

relação a Youssef especialmente no que concerne a fatos pretéritos e 

desincumbiu-se de  demonstrar idoneamente os contornos do tipo de 

lavagem de dinheiro  - no entender do parquet federal,  basta os 

antecedentes do acusado,os fatos  não exigem a mínima demonstração 

de verossimilhança. Por não exigirem demonstração, tais premissas 

tornam-se presunções. Por serem presunções, tais premissas autorizam 



 

 
(mas, em verdade, não autorizam!) a denúncia a não descrever de 

modo pormenorizado várias das circunstâncias do crime de 

lavagem. 

 
7. Diz a denúncia: “Os denunciados previamente associados e como 

unidade de desígnios sob o comando de José Janene e Alberto 

Youssef, na cidade de Londrina/Pr, sede da quadrilha adiante 

descrita e local de residência de José Janene e Alberto YOussef, 

ocultaram, dissimularam a natureza, localização, disposição, 

movimentação e propriedade de bens, direitos e valores 

provenientes, direta ou indiretamente das infrações penais antes 

mencionadas, convertendo-os em ativos lícitos, utilizando-os em 

atividade econômica da empresa Dunel Indústria, consumando-se 

tais condutas na cidade de Londrina-PR.” 

 
8. A primeira presunção inerente ao raciocínio ministerial é a de que 

todo e qualquer capital monetário de propriedade do ex-deputado 

federal JOSÉ JANENE trata-se de recurso ilícito oriundo do mensalão (ação 

penal 470). Em outras palavras, o raciocínio do parquet federal é linear: 

estamos a falar de capital do Sr. JOSÉ JANENE? Estamos a falar de capital 

ilícito, o qual possui seu nascedouro em crimes levados a efeito no 

esquema do mensalão. Essa pressuposição fica bem clara quando a 

incoativa, no tópico de nº 1.1., afirma que “após o recebimento dos 

valores, José Janene passou a ocultá-los por meio de interpostas pessoas 

ainda não totalmente identificadas, sendo certo, no entanto, que os 

valores desvelados a partir de 2009 nestes autos tem origem naqueles 

fatos”. 

 
9. A segunda presunção  recai sobre o patrimônio do ora defendido. Para 

o Órgão Acusador, o patrimônio de ALBERTO YOUSSEF é, em sua 

totalidade, oriundo da prática criminosa. De que modo? Por qual forma? 



 

 
Não se sabe e não se demonstra, mas se presume de modo 

incontestável. De acordo com a incoativa, “ALBERTO YOUSSEF e 

CARLOS HABIB CHATER, por sua vez, sempre acumularam patrimônio à 

margem do sistema legal. Notórios doleiros, pelo menos desde 1996, 

operaram câmbio sem autorização legal, especializando-se na atividade 

ilícita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro”. 

 
10. A terceira presunção diz respeito a relação entre JOSÉ JANENE e ALBERTO 

YOUSSEF. Para a acusação, toda e qualquer atividade econômica 

desenvolvida por JOSÉ JANENE possuiria, necessariamente, a participação 

de ALBERTO YOUSSEF. E, no presente caso, tal presunção não é afastada 

mesmo diante do fato de que o ora defendido, de acordo com a própria 

incoativa, (a) não se apresentou como investidor em potencial à DUNEL 

INDÚSTRIA, (b) não firmou o memorando de entendimento para 

constituição de sociedade e outras avenças, e (c) não participou da 

administração de direito ou de fato da referida indústria. Havendo 

inclusive dúvida se ALBERTO YOUSSEF frequentava ou não as instalações 

de referida empresa. Mas, mesmo assim, de acordo com o raciocínio 

ministerial, YOUSSEF estaria envolvido na suposta operação de lavagem 

levada a efeito por intermédio da DUNEL INDÚSTRIA. 

 
11. Toda prova realizada em juízo demonstra que as presunções formadas 

em desfavor de Youssef são infundadas. 

 
12. Iniciamos, pelas alegações finais do MPF que reconhece que Youssef 

não fez investimentos em nome próprio na Dunel,  que os depósitos 

foram realizados a mando de Janene. 

 
13. Fica bem delineada a conduta subsidiária de Youssef em relação ao 

núcleo político. No caso vertente, o acusado agiu a mando de José 

Janene, sem  a intenção de dissimular ou ocultar o dinheiro do ex-

deputado federal. 



 

 
 

14. Importante lembrar que a denúncia faz imputação específica sobre 

a empresa Dunel Indústria e a remessa de valores através da  CSA 

Project e Habib Chater. 

 
15. A denúncia se divide em dois aspectos, pagamentos feitos através da 

empresa CSA Project e por intermédio de Carlos Habib Chater.  No que 

concerne à empresa CSA Project Youssef não pode ser 

responsabilizado,  não foi ele quem determinou a remessa do dinheiro, 

bem como nada teve com tal fato, pois não tinha qualquer poder na 

referida empresa, sendo que  depoimento do acusado Carlos Alberto 

Pereira da Costa,  esclarece que não foi Youssef quem determinou a 

realização de contratos fictícios e nem teve participação em tais fatos, 

sendo que Carlos Alberto NÃO soube dizer quem foi a pessoa 

responsável pela estruturação dos pagamentos. 

 
 “ Juiz Federal:  E o senhor Alberto Youssef, ele era proprietário de alguma 

forma da CSA? 

Interrogado:  Não, Excelência. Já disse aqui em outro depoimento também, em 

que fui inquirido, que ele nunca foi sócio. 

 

Juiz Federal:  E qual era o relacionamento dele com o Senhor José Janene? 

Interrogado:  Ele cuidava co caixa 02 do senhor José Janene. 

 

Juiz Federal:  Esses recursos que foram utilizados pelo Sr. José Janene, para 

investimentos na Dunel que são até objeto aqui da acusação, o 

senhor participou dessas operações? 

Interrogado:  Na verdade, dessas operações que o senhor Alberto Youssef fez 

não. Esses recursos eram solicitados direto para ele e ele fazia o 

pagamento. O contrato de mútuo foi solicitado pelo Sr. José 

Janene e pelo Rubens que eu formalizasse os mútuos através de 

um contrato. Esse contrato foi enviado inclusive pelo correio, eu 

não fui à Brasilia, mandei pelo correio e recebi os contratos e foi 

levado à contabilidade. 



 

 
 

Juiz Federal: Mas e a estruturação dos pagamentos, quem se encarregava 

especificamente? 

Interrogado: A estruturação dos pagamentos seria o seu Alberto Youssef ou o 

Rubens de Andrade lá na CSA.  

    

16. Fica claro que o dinheiro advindo da CSA Project não tem qualquer 

relação com Youssef. Compulsando os documentos que instruem a ação 

penal, não existe qualquer prova que Youssef tenha sido a pessoa que 

determinou os pagamentos. Vejamos o que ele diz em seu 

interrogatório: 

 

Juiz Federal: E o senhor, a sua participação nessa operação se limitou a fazer 

transações ou o senhor se envolveu nesse investimento? 

Interrogado:  Não, não. A minha participação nesse assunto foi só realmente 

fazer o depósito. 

 

Juiz Federal: O senhor participou das reuniões nas quais foram discutidos 

esses investimentos? 

Interrogado: Não participei das reuniões, não discuti assunto nenhum a 

respeito desse empreedimento, sempre fui contra esse 

empreendimento, eu sempre comentei com o senhor José... 

 

17. Youssef não pode responder por lavagem de dinheiro quando não teve 

sequer participação nos fatos descritos na denúncia. 

 

18. Com relação às empresas de Carlos Habib Chater, Youssef realmente 

determinou que o pagamento fosse feito para comprar equipamentos 

para empresa Dunel, porém a pedido de José Janene. 

 
19. Impende dizer que a transação entre Youssef e Chater, não tinha origem 

ilícita, tratava-se de empréstimo que Youssef havia feito para Chater 



 

 
cujo pagamento foi feito através de depósitos na compra de 

equipamentos para empresa Dunel. 

 
20. Bem de ver que a atuação de Youssef no contexto fático não se amolda 

ao tipo penal da Lavagem de Dinheiro, em razão de que não agiu com a 

intenção de ocultar valores ou mesmo dissimular a origem, atuou 

somente como pagador de despesas de José Janene. Youssef estava 

alheio ao cotidiano da empresa Dunel,  fato que esta escancarado na 

denúncia que faz remissão ao depoimento de Roberto Luiz de Oliveira: 

“viu Youssef  somente uma vez na empresa”. 

 
21. Observe-se a redação do dispositivo em comento: 

 
Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente de crime: 

 

22. Na hipótese versada nos autos não houve qualquer ação voluntária de 

Youssef  no sentido de determinar a remessa do dinheiro para a Dunel 

com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem dos valores.                         

A figura da lavagem de dinheiro se caracteriza perfeitamente como um 

tipo doloso ativo, e por isso o legislador regulou a conduta principal de 

modo a captar somente aqueles resultados lesivos gerados 

intencionalmente. Ao contrário da legislação alemã que é mais ampla 

é contempla a figura da imprudência. 

 

23. O delito de lavagem de dinheiro conta com diferentes elementos 

objetivos que devem ser conhecidos pelos responsáveis pelo delito. 

Neste sentido Zafaroni ensina: “Estrictamente hablando, deberá probarse la 

existência del conocimiento al momento de realizarse la conducta típica, de modo 

que si es que hubo um conociemento anterior debe haberse actualizado al 

momento del hecho. Por cierto que el afloramiento prévio del componente 



 

 
subjetivo no deja de carecer de importância em el campo probatório, com um 

indicio que permita acreditar su actualizacion en el momento volitivo. 

 
De modo que si se ejecutan actos de lavado ingnorando el origen delictivo de los 

activos no se habra configurando el delito, aun  cuando después se tome 

conocimiento de esta circunstância.”1 

    

24. A lavagem de dinheiro, regra geral, é um ilícito composto por três fases: 

colocação (placement); circulação (layering); e integração (integration). 

Todas estas fases possuem por objeto um capital ilícito, oriundo da 

perpetração do crime que antecede a lavagem propriamente dita. Por 

tal razão, na descrição de uma operação de branqueamento, é 

fundamental que o órgão acusatório narre o percurso do dinheiro – 

desde a sua fonte criminosa até a sua integração na economia licita. 

 

25. Ocorre que na presente ação penal, a acusação limita-se a narrar as 

“duas pontas do percurso”, mas não prova o caminho realizado pelo 

dinheiro, entre sua origem ilícita e a operação de integração 

supostamente levada a efeito na DUNEL INDÚSTRIA. Essa ausência de 

prova da participação de Youssef , sem sombra de dúvidas, acaba por 

omitir uma relevante  circunstância do crime tipificado no art. 1º da Lei 

9.613/1998 – e, por conseguinte, torna a imputação destituída de 

qualquer elemento de prova idôneo capaz de gerar uma sentença 

condenatória. 

 
26. Importante salientar que a imputação no caso vertente não é referente 

ao fato de Youssef ter um caixa dois com o deputado José Janene, mas 

sim sobre duas remessas de dinheiro para o pagamento de 

equipamentos da empresa DUNEL, portanto, o acusado se defende 

somente  de tais imputações e não do fato de ser responsável pelo 

caixa de José Janene. 

                                                      
1 Zafaroni, Derecho Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires,2002. p. 520 



 

 
 

27. Inegável a relação de Youssef com Janene, porém nos fatos descritos 

na denúncia Youssef não teve uma participação de relevo, pois somente 

acatou as ordens de Janene para a realização de parte dos  pagamentos, 

isto é , aqueles feitos por Carlos Habib Chater. 

 
28. O poder sancionatório do Estado está vinculado sempre à pertinência 

material de suas disposições aos conteúdos constitucionais, objetivando 

garantir com a maior extensão possível o denunciado, limitando 

destarte o poder do soberano. Com efeito, essa limitação ao poder 

estatal exige, assim, um rigor lingüístico rígido das condutas tidas como 

violadoras da norma penal. O Direito Penal somente penaliza condutas 

típicas, verificáveis e refutáveis, jamais atributos constitutivos vg.,  

doleiro. Não existe mais o direito penal do autor, o direito penal é do 

fato. 

 
29. Para que se possa, assim sancionar alguém, no devido processo 

legal, é preciso que ele possa defender da conduta que lhe é 

imputada e não da condição pessoal operador de câmbio. Bem 

analisada a prova dos autos, percebe-se que ela não descreve crime 

algum que possa ser imputado a Youssef. 

 
30. Com o advento da teoria do domínio do fato, no que concerne a crimes 

dolosos, passou-se a considerar autor somente aquele que possui o 

efetivo controle sobre a realização de uma atividade delituosa ou nas 

palavras de Welzel, “solamente aquel que mediante uma 

conducción, consciente del fin, del acontecer causal em dirección  

al resultado típico, es señor sobre la realización del tipo.” 2 

 
31. Transportando tal conceito para a questão em análise, observa-se que 

somente aquele que tem efetivamente o real domínio sobre as 

                                                      
2 Derecho Penal Alemán – Parte General, 2ª ed. Santiago Editorial Jurídica Chile, 1976, p.143 



 

 
atividades realizadas, isto é, o poder de realizar ou deixar de 

realizar determinada conduta ou interrompe-la de acordo com sua 

conveniência pode ser considerado como autor do ponto de vista do 

ordenamento jurídico. 

 
32. É necessário que os documentos trazidos pela acusação tenham alguma 

significação probatória, isto se relacionem com o fato que se investiga, 

em decorrência de alguma conexão lógica entre eles. Ainda que provado 

o fato que se pretende como indiciante, as remessas do dinheiro para a 

Dunel, não existe liame lógico algum entre esses e outro fato  que se 

investiga isto é, que Alberto Youssef seria o responsável direto pelas 

remessas, o primeiro não pode ter caráter de prova, sequer de indício, 

porque não tem qualquer significação probatória para o segundo. 

 
33. O subjetivismo das alegações do MPF, não conduz à certeza objetiva das 

imputações, seria como dizer – ora se  Youssef é operador de câmbio e 

tinha negócios com Janene  é provável que  todas suas ações seja ilícitas. 

Tal suspeita, pode quando muito fundamentar uma hipótese acusatória, 

jamais uma sentença condenatória, ante a absoluta ausência de nexo 

causal. 

 
34. O Ministério Público devotou especial cuidado em explicitar a 

sistemática das  operações feitas pela CSA Project e Janene, na gestão de 

seus negócios, jamais mencionando a participação de Youssef em 

qualquer desses negócios, dedicando-lhe apenas imputações genéricas 

na denúncia nas alegações finais, em ambas as peças processuais não 

houve a indicação de fatos mas exercício de retórica desprovida de 

fatos e conexão com a imputação. 

 
35. Enfatizamos que a simples transferência bancária não é crime, qualquer 

que seja o seu volume. A remessa de recursos é permitida. Cumpria à 



 

 
Acusação o detalhamento das alegadas fraudes; e também da 

participação do argüido para a sua consumação. 

 
36. O acusado teria conhecimento da origem do dinheiro remetido 

quanto àquelas remessas? 

 
37. A mera presunção não vai além da conjectura, formada no caso vertente 

em entendimento desfavorável da MPF, a respeito do apelado. Suspeitas 

por si só, nada mais são do que sombras que não possuem a estrutura 

para corporificar o conceito de prova. 

 
38. Dizer que é provável que algo tenha acontecido, é um juízo temerário e 

vago, resultado de uma preventiva e genérica dedução empírica 

fundada sobre a probabilidade em abstrato, incabível em algo tão grave 

como um processo criminal trata-se de criar através de um fato 

supostamente conhecido, já que não demonstrado no processo, uma 

hipótese sobre um fato desconhecido, criando na mente do julgador um 

pesado juízo de desvalor sobre a personalidade do acusado. Que em 

relação a Youssef tem sido uma situação habitual, pois antes da Ação 

Penal já foi etiquetado como um “criminoso profissional”. 

 
39. Os fatos não importam, importa a versão da acusação sobre o 

comportamento do acusado, um direito penal do autor e não um direito 

penal dos fatos. Tenta-se com isso criar uma antipatia desconstruindo a 

imagem do acusado, tentando transforma-lo em delinqüente habitual, 

para com isso conseguir uma condenação amparada em íntima 

convicção e longe do arcabouço probatório.Vale o mister de ADA 

GRINOVER, ao obtemperar com sua singular lucidez: “ Se a finalidade do 

processo não é a de aplicar pena ao réu de qualquer modo, a verdade deve ser 

obtida  de acordo com uma forma moral inatacável. O método através da qual se 

indaga deve constituir, por si só, um valor, restringindo o campo em que se exerce 

a atuação do juiz e das partes. Assim entendido, o rito probatório não configura 



 

 
um formalismo inútil, transformando-se, ele próprio, em um escopo a ser 

visado, em uma exigência ética a ser respeitada, em um instrumento de 

garantia para o indivíduo. “3  

 

40. O acatamento dessa forma de acusar é vedado expressamente pelo 

artigo 155 do Código de Processo Penal, portanto estritamente jurídica. 

A dogmática penal vigente além de vedar que magistrado se utilize das 

provas colhidas no inquérito, não havendo como valora-las com a 

finalidade de desconstituir provas colhidas diante do contraditório, 

exige que o juiz forme seu convencimento em elementos concretos, isto 

é, veda deduções feitas através de fatos conhecidos, para firmar um 

fato desconhecido. 

 
41. Esta posição do  MPF  viola e malfere o princípio do livre 

convencimento e seus critérios regulativos para uma persuasão 

racional, em conformidade com a moderna concepção principiológica 

do Processo Penal brasileiro. Anota Lopes da Costa: Possível é tudo 

na contingência das coisas criadas, sujeitas à interferência das 

forças naturais e da vontade dos homens. O possível atinge até 

mesmo o que rarissimamente acontece. Dentro dele cabem as mais 

abstratas e longínquas hipóteses.”4 

 
42. Leciona Humberto Theodoro Jr.: “O juiz, não se limita a acolher a 

opinião puramente subjetiva da parte. Ele decide sobre fatos, pois 

ao tratar o periculum in mora, “mete capo all accertamente di meri 

fatti”,  de modo a garantir o desenvolvimento profícuo do processo. 

A decisão deve ser objetiva, isto é, deve atender a fatos provados, 

dos quais resulte aquela plausibilidade.”5 

      

                                                      
3
 Grinover, As Nulidades no processo penal, 6 ª ed. São Paulo RT, 1997, p.128 

4
 Direito Processual Civil Brasileiro, p. 43 

5
 Processo Cautelar 14ª Edição – p.78 



 

 
43. O direito criminal repudia o juízo das presunções e exige a certeza 

como razão de decidir, baseada na imprescindível prova.  O 

problema cifra-se na imperiosa necessidade de evitar-se o arbítrio 

judicial na formação de presunções que malfiram direitos 

constitucionais dos acusados e tragam sérios e irreparáveis prejuízos 

todos. 

 
44. No caso vertente a defesa não se limita a argumentar, negar os fatos ou 

mesmo acenar com a dúvida razoável, aqui tratamos de uma tese 

afirmativa na demonstração que as duas operações descritas na 

denúncia não podem ser imputadas a Youssef como Lavagem de 

Dinheiro. 

 
45. Forte em todas as considerações anteriores, reputamos que a peça 

incoativa realmente não veicula uma imputação delimitada, inequívoca, 

no que toca à suposta cumplicidade por parte de Youssef (arts. 29 e 30, 

CP) com os aventados crimes. Não delimitou a forma como, em tese, 

este acusado teria contribuído para a formação de quadrilha ou mesmo 

lavagem de dinheiro e como tal deve ser julgada inepta. 

 
46. A opinião do Procurador da República não pode invalidar o Estado de 

Direito Democrático, pois não tem um  bill de indenidade para tipificar 

o que entender: deve, pelo contrário, estar atento  aos limites impostos  

pela lei que exige  a fixação  da conduta que conduza a imputação 

lançada pela acusação. 

 
47. Para o direito criminal, não existe conceitos abertos e vagos, tudo deve 

ser objetivamente definido. O conteúdo da acusação não pode ficar 

vagando, qual alma penada de príncipe dinamarquês na angústia de ser 

ou não ser. 

 



 

 
48. Em estudo profundo dos princípios gerais do processo penal, o 

consagrado Prof. Jorge de Figueiredo Dias, da Universidade de 

Coimbra, assinala as características do processo acusatório: “A acusação 

define e fixa, perante o tribunal, o objeto do processo. Num processo de tipo 

inquisitório puro a acusação, mesmo quando existisse, condicionaria apenas o 

se da investigação judicial, não o seu como nem o seu quanto: poderíamos ter 

aqui de novo uma fórmula acusatória, mas não um princípio de acusação, pois  

que a cognição do tribunal se poderia dirigir indiscriminadamente 

(inquisitoriamente)  a qualquer suspeita da infração  ou de qualquer infrator, 

mesmo que aquela suspeita não tivesse nenhum reflexo no contexto da 

acusação. Segundo o princípio da acusação, pelo contrário – a atividade 

cognitória e a decisão do tribunal está estritamente limitada pelo objeto da 

acusação.” 

 
“Deve pois firmar-se que o objeto do processo penal é o objeto da acusação, 

sendo este que, por sua vez, delimita e fixa os poderes de cognição do tribunal e 

a extensão do caso julgado. É a este efeito que se chama vinculação temática do 

tribunal e é nele que se consubstanciam os princípios da identidade, da 

unidade ou indivisibilidade e da consunção  do processo penal; os princípios, 

isto é, segundo os quais o objeto do processo deve manter-se o mesmo da 

acusação ao trânsito em julgado da sentença.”  

 
49. É inconcebível que se atribua a um Órgão do Estado, qualquer que seja, 

inclusive ao Poder Judiciário, poder sem limites. A democracia vale 

precisamente por que os poderes do Estado são harmônicos entre si, 

controlados mutuamente e submetidos ou devendo submeter-se à 

participação de todos, como exercício indispensável da cidadania. O 

combate à criminalidade e a defesa do invocado interesse público não 

justificam um sistema dessa ordem, porque violador da dignidade do 

acusado. 

 

50. Como proposta de modelo de sentença condenatória, a denúncia, ou a 

queixa, fixa o núcleo substantivo da causa, governa o rumo de toda a 

instrução e, como objeto de resposta, delimita o campo do iudicium, 



 

 
como capítulo último da sentença, porque é ao redor da denúncia, 

ou da queixa, que se estrutura e desenvolve todo o processo e da 

resposta do acusado, do seu início ao trânsito em julgado do 

provimento jurisdicional, seja em que instância for. Esta verdade 

jurídica, que nasce já da percepção do processo penal como alvo das 

garantias constitucionais enfeixadas na cláusula do justo processo da 

lei, ou due process of law (art. 5º, incs. LIV e LV, da CF), e, ainda, como 

instrumento primário da tutela da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana, encontra confirmação expressa em múltiplas normas do 

Código de Processo Penal. 

 

51. O art. 156 atribui o ônus da prova da alegação sobre a existência ou 

inexistência de fato, a quem a fizer. Segundo o art. 188, o réu, após 

cientificado da acusação, deverá ser inquirido sobre onde estava ao 

tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta, se é 

verdadeira a imputação que lhe é feita, bem como sobre todos os 

demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos 

antecedentes e circunstâncias da infração (caput e incs. I, V e VII). 

 
52. O art. 381, inc. I, impõe que a sentença contenha exposição da 

acusação. O art. 384 consagra, em óbvia reverência ao princípio do 

devido processo legal, nas vertentes do contraditório e da ampla 

defesa, o nexo indissolúvel entre o teor da acusação, o curso da 

instrução, a plenitude da mesma defesa e os limites da sentença, 

quando determina reabertura da instrução, sempre que o juiz 

reconheça a possibilidade de nova qualificação jurídica do fato, à vista 

de prova de circunstância elementar não constante da denúncia. 

 
53. Nem poderia ser diferente. Tendo o processo caráter dialético, ou 

agônico, todos os movimentos de contradição lingüística ou real à 

acusação, nos quais se radica a substância do exercício da ampla 



 

 
defesa, somente podem dar-se perante acusação determinada e 

conhecida. Não é outra a razão por que o art. 386 relaciona as 

causas típicas da sentença absolutória às vicissitudes processuais da 

valoração jurídica do fato atribuído ao réu. Como poderá a defesa 

perseguir a absolvição, se não tiver ciência nítida do fato que é 

imputado ao réu? 

 
54. Ninguém tem dúvida de que o réu é condenado pela prática do fato 

narrado na denúncia, ou na queixa, e contra cuja imputação devem ter-

lhe sido garantidas todas as oportunidades, legais e justas, de se 

defender, e não, por conta doutro fato que, revelado apenas pelas 

entranhas da prova judicial, não constituiu objeto de acusação formal e 

específica, mas que, se houvera constituído, poderia ser contraditada 

segundo as regras do justo processo da lei, isto é o ora acusado não 

pode ficar à mercê do maior ou menor empenho do MPF em provar 

suas temerárias hipóteses acusatórias durante a instrução, sendo 

submetido a um processo sem justa causa. 

 
55. À vista da decisiva importância da denúncia, ou da queixa, como ato 

lingüístico que predetermina o conteúdo da ação penal e os rumos do 

processo, até quanto às variáveis dos procedimentos, e, portanto, a 

amplitude do exercício da defesa, pensamos, escorados em Ada 

Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio 

Magalhães Gomes Filho, que a narração deficiente ou omissa, que 

impeça ou dificulte o exercício da defesa, é causa de nulidade absoluta, 

não podendo ser sanada porque infringe os princípios constitucionais. 

 
56. No caso vertente a denúncia está em franca hostilidade com as 

garantias constitucionais do justo processo da lei (due process of law), 

sobretudo com as exigências do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, incs. LIV e LV, da CF), as quais envolvem possibilidade de 



 

 
intervenções processuais oportunas e eficazes do acusado, essa 

nulidade radical e absoluta não é alcançada da preclusão, em não se 

lhe aplicando as regras subalternas previstas no art. 572 do Código de 

Processo Penal. É que nenhuma norma de escalão inferior pode, sob 

pretexto de preclusão temporal, convalidar sentença condenatória 

proferida ao cabo de processo em que, por deficiência da denúncia, ou 

da queixa, se haja subtraído ao réu condição essencial para o exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 

 
57. Como é possível enfrentar eficazmente uma denúncia que imputa 

associação criminosa, mas não indica os fatos que a justifiquem, até por 

que não existem na investigação quaisquer indícios que possam 

justificar o liame causal da imputação, sendo que nesse aspecto,existe 

verdadeira ausência de justa causa para processar o acusado. 

 
58. A responsabilidade pessoal postulada por nosso sistema jurídico-penal 

significa que só se caracteriza essa forma agravada de 

responsabilidade, diante da existência de determinado fato imputável a 

uma pessoa física, a título de dolo ou culpa. Ou seja, tal 

responsabilidade pressupõe nexo psíquico que ligue o fato ao seu 

autor. “In linea di principio, si può dire cnessi psichici attraverso i quali l'uomo 

'partecipa' alla realtà delmondo esteriore, nella quale si collocano anche isuoi 

comportamenti sono la conoscenza e la volontà.La conoscenza, quale 

apprendimento della realtà circostante e rappresentazione del próprio 

comportamento, consente all´uomo di orientare sé e la sua condotta nel mondo. 

La volontà consente all´uomo di collocarsi nel mondo, nel senso di rapportarsi 

con la realtà esterna nel modo previamente ritenuto più confacente ai propri 

scopi” .(Francesco Palazzo, Introduzione ai Principi del Diritto Penale, Torino, 

Giappichelli, 1999, p. 54-55.) 

 
 

59. A Ação Penal, em um regime de Estado de Direito Democrático, não se 

constitui em possibilidade de devassa, mas sua instauração caracteriza-



 

 
se como um ato administrativo vinculado. Não se refere ao 

Ministério Público ou à autoridade judiciária, por mais respeitável 

que seja o seu munus publicus, discricionariedade que não existe; até 

porque a Ação Penal diz, de perto, coma garantias e liberdades 

individuais. Já se disse que a Ação Penal, mesmo que revestida de todas 

as formalidades legais, começa punindo para, ao final do processo 

penal, saber-se se deve realmente punir. 

 

60. Sujeitar o acusado às agruras de um processo criminal, como parece 

claro, não pode ser ato arbitrário da autoridade, mas legítimo. Não se 

funda no poder discricionário do Ministério Público em formular 

denúncias para tipificar o que bem entender, visto que inexiste a 

possibilidade legal de escolher entre denunciar ou não. A questão situa-

se na legalidade do ato. 

 

61. O enredo fático constante da incoativa, portanto, omite um detalhe 

muito importante do delito de lavagem imputado ao ora defendido: o 

caminho percorrido pelo dinheiro obtido de modo supostamente ilícito 

por José Janene.  Não existe prova nos autos que o dinheiro obtido por 

José Janene de forma ilícita tenha sido usado para pagamento da Dunel. 

 
62. Nesse aspecto a tese ministerial, é falha e omissa, sendo dinamizado da 

seguinte maneira: de um lado, o órgão acusador afirma que JOSÉ JANENE 

teria obtido R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) como 

integrante da executiva nacional do Partido Progressista. Tal dinheiro, 

de acordo com o descrito na incoativa, seria oriundo do acordo 

financeiro firmado, de modo ilícito,entre o Partido Progressista e o 

Partido dos Trabalhadores; de outro lado, o Ministério Público Federal 

descreve uma operação de investimento, por parte do Sr. JOSÉ JANENE, 

numa empresa chamada DUNEL INDÚSTRIA – no valor de R$ 1.165.600,08 

(um milhão, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos reais e oito 



 

 
centavos). Operação de investimento esta que, mesmo possuindo 

um valor a menor, teria sido realizada com recursos oriundos da 

prática delitiva processada na Ação Penal 470. No entanto, e aqui está 

o problema, a denúncia não descreve o caminho percorrido pelo 

dinheiro – desde a sua fonte ilícita até a operação de investimento 

na DUNEL. 

 
63. Vale dizer: o MPF diz que tal investimento na DUNEL não teria uma 

origem comprovada, mas a incoativa não liga, não descreve o lien, entre 

essa origem não comprovada e os recursos supostamente obtidos com 

a prática criminosa processada na ação penal 470. 

 
64. O raciocínio do Ministério Público Federal é o seguinte: de um lado, 

JOSÉ JANENE teria recebido R$ 4.100.000,00 de crimes praticados contra 

a administração pública, os quais foram processados e julgados no bojo 

da Ação Penal nº 470 do Supremo Tribunal Federal; de outro lado, JOSÉ 

JANENE investiu na DUNEL INDÚSTRIA o valor de R$ 1.165.600,08; logo, 

esse dinheiro ali investido possui, necessariamente, origem ilícita – de 

modo que tal operação financeira caracteriza, por via de consequência, 

o delito de lavagem.  Mas qual a ligação existente entre os R$ 

1.165.600,08 investidos e os R$ 4.100.000,00 obtidos de modo 

supostamente ilícito? Estamos a falar do mesmo capital? Não existe 

qualquer prova que demonstre tal origem. 

 
65. Além de não descrever o caminho percorrido pelo dinheiro 

supostamente ilícito, a denúncia não detalha qual teria sido o 

crime antecedente ao da lavagem, restringindo-se a mencionar que: 

“a conduta consistiu basicamente na utilização de valores provenientes 

de atividade criminosa de JOSÉ JANENE (AP 470/STF)”. Mas qual era essa 

atividade criminosa? Qual a ligação entre o proveito dessa atividade 

criminosa e o investimento ocorrido da DUNEL? A denúncia não 



 

 
responde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

pacifica no sentido de que a incoativa deve sim descrever em 

detalhes o crime antecedente, afim de demonstrar a origem do 

dinheiro supostamente lavado – dever este que não foi cumprido no 

presente caso, aonde a denúncia não descreveu os indícios de 

existência do crime antecedente ao delito de branqueamento:  

 

PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO JULGADO AOS 

CORRÉUS ALAIN CLEMENT LESSER LEVY, JACQUES LESSER LEVY, 

MURILLO CERELLO SCHATTAN, CAETANO MÁRIO ABRAMOVIC 

GRECO, LUIZ PAULO GRECO, WALTER LUIZ TEIXEIRA, MIGUEL 

ETHEL SOBRINHO, MICHEL SPIERO E RICARDO ANDRÉ SPIERO 

(AÇÃO PENAL N. 2007.61.81.015353-8). CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 16 DA LEI N. 7.492⁄1986 E 1º, VI E § 1º, I E II, DA LEI N. 

9.613⁄1998.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR INÉPCIA 

MATERIAL, NO QUE TOCA AO PRIMEIRO DELITO E ANULAÇÃO 

PARCIAL DA DENÚNCIA, EM RAZÃO DE PARCIAL INÉPCIA 

E,CONSEQUENTEMENTE, ANULAÇÃO PARCIAL DA AÇÃO 

PENAL QUE A SEGUIU, DANDO OPORTUNIDADE A SEU 

ADITAMENTO, COM A ADEQUADA EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

CONTRA O CRIME DO ART. 1º, VI E § 1º, I E II, DA LEI N. 9.613⁄1998 

EM RELAÇÃO AO PACIENTE JACQUES FELLER. SIMILITUDE DE 

SITUAÇÕES. FUNDAMENTO DE CUNHO OBJETIVO. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 580 DO CPP.  

 

1. O trancamento da ação penal, diante da atipicidade reconhecida por 

esta Turma à conduta atribuída ao paciente Jacques Feller, porque, 

figurando dentre a suposta organização criminosa, na condição de 

"CLIENTE IDENTIFICADO" da doleira Claudine Spiero, não haveria 

nenhuma relação com a imputação inscrita no art. 16 da Lei n. 

7.492⁄1986 - operar instituição financeira sem autorização - (inépcia 

material), deve ser estendida aos requerentes, denunciados nos 

mesmos termos em que o paciente nos autos da Ação Penal 

n. 2007.61.81.015353-8, em trâmite na 6ª Vara Federal 

Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional 

e em Lavagem de Valores - Seção Judiciária de São Paulo.  

 

2. Quanto ao delito descrito no art. 1º, VI e § 1º, I e II, da Lei 

n. 9.613⁄1998, a ordem foi concedida ao ora paciente em razão 



 

 
da ausência de descrição de crime antecedente que 

demonstrasse a origem ilícita do dinheiro supostamente 

"lavado" - a denúncia não está instruída e embasada com indícios 

suficientes da existência de crime antecedente. De igual modo, 

devem ser estendidos os efeitos do decisum aos requerentes, porquanto 

aquela peça acusatória, tal qual como ocorrido em relação a Jacques 

Feller, não descreveu a prática de tal infração por nenhum dos 

acusados que se apresentam no tópico relativo aos "CLIENTES 

IDENTIFICADOS" da doleira Claudine Spiero.  

 

3. Verificado que o julgado se baseou em motivos não de 

caráter exclusivamente pessoal para conceder a ordem 

impetrada, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão proferida por 

esta Turma aos requerentes, em observância ao princípio 

constitucional da isonomia e de acordo com o art. 580 do Código de 

ProcessoPenal. 4. Pedidos de extensão deferidos, a fim de trancar a 

ação penal no que se refere ao art. 16 da Lei n. 7.492⁄1986, por inépcia 

material, e  de anular em parte a denúncia, consequentemente 

anulandoparcialmente a ação penal que a seguiu, dando oportunidade 

ao seu aditamento, com a adequada exposição dos fatos no tocante ao 

art. 1º, VI, § 1º, I e II, da Lei n. 9.613⁄1998 (corréus Alain Clement Lesser 

Levy, Jacques Lesser Levy, Murillo Cerello Schattan, Caetano Mário 

Abramovic Greco, Luiz Paulo Greco, Walter Luiz Teixeira e Miguel Ethel 

Sobrinho), mantida, por sua vez, a aptidão da denúncia para a 

deflagração da ação penal quanto aos demais delitos. Pedidos 

prejudicados em relação aos requerentes Michel Spiero e Ricardo André 

Spiero. 

 

(STJ - HC: 114.789 - SP2008⁄0194498-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08⁄05⁄2014, T6 - SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: 28/05/2014). 

 

66. Consoante o referido traduz-se em elemento essencial à configuração 

do crime de lavagem de dinheiro que o mesmo provenha da prática de 

infrações penais anteriores. É necessário restar devidamente provada a 

prática do chamado "crime antecedente" através do qual o numerário a 

ser oculto, ou "lavado", tenha se originado. Sobre o tema, merecem 

transcrição os comentários de Rodolfo Tigre Maia (in Lavagem de 

Ativos Provenientes de Crime - Anotações às disposições criminais da 



 

 
Lei 9.613/98, ed. Malheiros, 1999). "Trata-se, à evidência, de um delito 

acessório, qual seja, pressupõe a existência de um crime anterior como 

antecedente lógico incontornável de sua ocorrência, nos moldes da receptação e 

do favorecimento, tipos com os quais, como já referenciado no início desta obra, a 

reciclagem guarda semelhança estrutural. (...) O pressuposto objetivo mínimo da 

imputação, tratando-se de crime acessório, engloba a razoável certeza da 

existência do crime anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, 

originou-se o bem reciclado. Assim, o órgão ministerial ao oferecer uma denúncia 

pela prática deste crime deverá desincumbir-se do ônus probatório prévio de 

apresentar pelo menos indícios da prática de um crime pressuposto e da 

vinculação do bem ou bens ocultados àquele ilícito." 

 

67. Aliás, é interessante sublinhar que os fatos descritos na incoativa estão 

circunscrito à um lapso temporal anterior à reforma legislativa 

operada pela Lei 12.683/12 – portanto, estão inscritos em uma ordem 

jurídica que ainda possuía um rol de crimes antecedentes ao de 

lavagem. Nesse contexto, onde nem todo ilícito penal poderia servir 

como infração antecedente a do tipo descrito no art. 1º da Lei 

9.613/98, é de suma importância que a incoativa descreva e prove  de 

modo pormenorizado, a infração antecedente, até para que a defesa 

possa controlar e verificar se esta, infração originária, pode ou não 

contribuir para a qualificação do delito de lavagem, infração de 

conseqüência. 

 
68. Entrementes, mesmo diante de tal importância, ao MPF  não provou o 

delito antecedente ao da lavagem, limitando-se a afirmar que os 

valores branqueados teriam origem “na atividade criminosa de José 

Janene”. Qual atividade? Quais infrações inerentes à ela? Qual foi o 

modus operandi levado a efeito entre a aquisição do capital ilícito e o 

seu branqueamento? A denúncia não responde nenhuma destas 

questões e a instrução criminal também não esclareceu. 

 



 

 
69. Destarte  a conduta realizada por Youssef, não se amolda ao tipo 

penal da lavagem de dinheiro, criteriosamente não houve ocultação 

de valores ou dissimulação de origem no que concerne às transações 

feitas com Carlos Habib Chater, sendo certo que no que Youssef não 

teve qualquer responsabilidade pela  transação feita pela empresa CSA 

Project. 

    

DO DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ARTIGO 288 DO CP – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E HABITUALIDADE  PARA A PRÁTICA DE 

CRIMES . 

 

70. Melhor sorte não resta a imputação do crime de quadrilha.  Não 

existem nos autos sequer indícios que sustentem tal imputação. 

Youssef, jamais se associou os demais acusados para praticar crimes, 

registre-se que em suas alegações finais o MPF  faz referência a fato 

específico isto é a um fato típico, e não a crimes, isto é não demonstra 

que os acusados estivessem vinculados subjetivamente para praticar 

“crimes”. 

 
71. Basta ler a peça incoativa e as alegações finais do MPF, para se 

constatar sem maiores esforços que descrevem apenas uma progressão 

criminosa, desdobrada em várias ações, porém com apenas uma 

finalidade específica que era a de realizar operações financeiras para 

José Janene. 

 
72. Ainda que se admita a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, 

não existe qualquer elemento objetivo que prove a vinculação habitual 

para a prática de outros crimes.  Ainda que se aceite a imputação, 

estamos diante de um concurso de pessoas, jamais de uma quadrilha. O 

art. 288 tem a seguinte redação: 

 



 

 
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha 

ou bando, para o fim de cometer crimes: 

Pena - reclusão, de um a três anos. 

 

73. Exige-se, pois, uma afectio sceleris: a associação de 04 ou mais pessoas, 

orientada à prática de crimes.  É indispensável que se demonstre esse 

vínculo criminoso estável entre os agentes, sob pena de se converter 

simples co-autoria em crime de bando (bis in idem vedado). 

 

74. Singela leitura da denúncia demonstra que tal vinculo não foi 

demonstrado sequer em tese para suportar uma hipótese acusatória. O 

MPF afirma que  Youssef  se uniu a Carlos Pereira da Costa Carlos 

Chater, Rubens Andrade e Ediel Viana para promover o 

branqueamento de capitais de José Janene. Lida assim a afirmação é 

grave e impressiona, porém para fins penais, não diz absolutamente 

nada, pois não indica a forma de atuar do acusado dentro do suposto 

esquema, ora não basta afirmar é preciso provar. 

 
75. Ao analisarmos o conjunto probatório jurisdicionalizado, constatamos 

que em momento algum a acusação questionou as testemunhas por ela 

indicadas, sobre a participação do acusado no que diz respeito à 

sociedade estável com os demais acusados para praticar crimes, sendo 

certo que alguns deles sequer se conheciam , limitando-se a tentar 

esclarecer duas operações encartadas  aos autos, no que concerne às 

denominadas operações feitas  “à margem da lei”. 

 
76. Onde esta a prova de que Youssef  tinha influência nas operações feitas 

por Janene?  Que tivesse poder de determinar ou fazer operar as 

empresas descritas nos autos? Que tivesse relacionado com os demais 

acusados para atuarem em detrimento do Sistema Financeiro Nacional  

ou praticar outros crimes? Quais são os outros crimes que se 

uniram para praticar? Qual a prova do vínculo associativo com o 



 

 
fim especial de cometer crimes? - nem mesmo denúncia isso está 

dito. Qual a prova do envolvimento com os demais denunciados? Ou 

desviou dinheiro? 

 
- NENHUMA! 

            

77. Obtempera Mirabete6: "O núcleo do tipo penal é a associação de, no mínimo, 

quatro pessoas para a prática de crimes, sendo irrelevante que tenham eles 

outras finalidades. Não basta que se reúnam estas pessoas para o cometimento 

de um crime determinado, existindo aí simples concurso de agentes se o ilícito 

for ao menos tentado. É necessário que haja um vínculo associativo 

permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a 

prática de uma série indeterminada de delitos. 

 

Exige-se, assim, uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer 

crimes, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a 

duradoura atuação em comum. Pouco importa, porém, que os componentes da 

quadrilha não se conheçam reciprocamente, que tenham ou não um líder, que 

estejam ou não designados para tarefas específicas, que todos participem ou 

não de cada ação delituosa praticada, etc. é irrelevante, aliás, que haja uma 

organização apenas rudimentar".  

 

78. Não existe qualquer prova de vínculo e estabilidade entre os acusados 

para a pratica de cometer crimes, portanto a denúncia deve ser julgada 

improcedente com a Absolvição do acusado nos termos do art. 386 do 

CPP. 

 

79. Além disto, não há qualquer prova do vínculo entre Youssef com 

Rubens Andrade e Ediel Viana, que pudesse caracterizar a formação de 

um grupo organizado para prática de vários crimes. 

 

                                                      
6
 Júlio F. Mirabete, Código penal interpretado. 6ª ed. Atlas, p. 2.175. 



 

 
80. A denúncia deve ser integralmente rejeitada, nos termos que 

determina o artigo 386 IV e V do Código de Processo Penal, 

decretando-se a Absolvição de Alberto Youssef. 

 
81. Youssef é réu colaborador, condição que lhe foi garantida pela Lei e 

homologada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tal condição não é 

motivo de orgulho, mas também não é de desonra como pretendem 

fazer crer alguns acusados e outros investigados. Todos os fatos 

narrados por Youssef guardam conexão com as provas materiais, sua 

narrativa é lógica e coerente, inegável que sua colaboração é 

importante para as investigações, sendo certo que antes mesmo da 

homologação pelo excelso Supremo Tribunal Federal, ele já prestou 

depoimento perante V.Exª,  esclarecendo fatos  e indicando provas que 

foram usadas pelo MPF na deflagração da fase 07 da denominada 

“Operação Lava Jato”. Impende dizer ainda que a colaboração é 

espontânea e voluntária, o acusado tomou a decisão de colaborar sem 

qualquer influência externa, não houve coação  ou qualquer forma de 

pressão  do Ministério Público Federal que pudesse viciar o 

consentimento de Youssef, inclusive a defesa técnica tinha o 

entendimento de que existiam teses processuais que possibilitariam a 

nulidade de toda investigação, porém é preciso respeitar a vontade do 

acusado todas as circunstâncias que o cercam e compreender sua 

decisão. 

 

82. O artigo 197 do Código de Processo Penal  determina os parâmetros 

para a avaliação da colaboração: 

 
Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados 

para os outros elementos de prova e para sua apreciação o juiz 

deverá confrontá-la com as demais provas do processo, 

verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância. 

 



 

 
83. A colaboração de Youssef em confronto com as outras provas da 

investigação é coerente e compatível, portanto deve ser avaliada 

como positiva, pois dela houve a identificação de autores e coautores 

dos delitos investigados e também a recuperação de valores obtidos 

com desvios da Petrobrás. 

 

84. É certo que a colaboração ainda trará outros frutos para o MPF, haja 

vista Youssef ser um peça de um aparato organizado de poder, que 

funcionava para a manutenção de um grupo de políticos no poder, 

porém é possível desde logo a concessão das benesses estabelecidas na 

lei 12.850/2013. 

 

85. Diante da colaboração que foi iniciada antes mesmo da homologação 

do acordo, e especialmente dos resultados já atingidos pelo MPF é 

razoável que Youssef receba no caso vertente o perdão judicial, haja 

vista que a exclusão da responsabilidade estaria atrelada à 

desnecessidade de se punir um acusado colaborador. 

 
86. No caso vertente não existe necessidade da aplicação da pena, o castigo 

corporal  não deve ser aplicado  haja vista Youssef  ter atuado  em 

auxilio ao Estado, demonstrando arrependimento e vontade de 

abandonar a prática  de delitos. 

 
87. A efetividade da colaboração é fato incontroverso entre as partes, MPF 

e Defesa, portanto cabe ao magistrado aplicar com imparcialidade a 

justa punição e atribuir ao acusado a sábia recompensa, em 

conformidade com o espírito da lei. 

 
DOS REQUERIMENTOS. 

 

Ante o exposto requer-se: 



 

 
 

A) Se digne V.Exª, julgar improcedente integralmente a denúncia, 

ABSOLVENDO ALBERTO YOUSSEF, nos termos do artigo 386, IV e 

V, do Código de Processo Penal; 

 

B) Não sendo este o r. entendimento seja concedido ao acusado 

colaborador o perdão judicial, haja vista sua colaboração ser 

efetiva com resultado relevantes para a elucidação dos fatos nesta 

e em outras Ações Penais; 

 
C) Alternativamente, uma vez reconhecida a colaboração do acusado 

seja aplicado o grau máximo de diminuição da pena corporal 

aplicada em 2/3 . 

 
Termos em que 
E.Deferimento 
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